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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2006)0373)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251 u l-Artikolu 175 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0246/2006)

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Biedja u l-Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Titel

Proposta għal Direttva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq 
użu sostenibbli tal-pestiċidi

Proposta għal Direttva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq 
użu sostenibbli tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri stipulati fid-Direttiva ma jikkonċernawx il-pestiċidi kollha, iżda l-prodotti għall-

  
1 ĠU C ... Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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ħarsien tal-pjanti. Għalhekk it-terminu "pestiċidi" użat fil-proposta tal-Kummissjoni huwa 
wieħed li jiżgwida u għandu jiġi sostiwit bit-terminu "prodotti għall-ħarsien tal-pjanti".

Emenda 2
Erwägung 1

Skond l-Artikoli 2 u 7 tad-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1600/2002/KE tat-22 ta’ Lulju 2002 li 
tniżżel fis-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali, għandu jiġi stabbilit 
qafas ġuridiku komuni għall-ilħiq ta’ użu 
sostenibbli tal-pestiċidi.

Skond l-Artikoli 2 u 7 tad-Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Nru 1600/2002/KE tat-22 ta’ Lulju 2002 li 
tniżżel fis-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali, għandu jiġi 
stabbilit, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-
prekawzjoni, qafas ġuridiku komuni għall-
ilħiq ta’ użu sostenibbli tal-pestiċidi,

Emenda 3
Premessa 2

(2) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
għandhom jikkomplementaw miżuri 
stipulati f'leġiżlazzjoni Komunitarja relata 
oħra, mingħajr ma jaffettwawhom, 
partikolarment ir-Regolament (KE) 
Nru [...] dwar prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti, id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE tat-23 
ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
ta' l-ilma; Ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 396/2005 
tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi 
ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u 
għalf li joriġina minn pjanti u annimali u 
jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KEE.

(2) Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva 
għandhom jikkomplementaw miżuri
stipulati f'leġiżlazzjoni Komunitarja relata 
oħra, mingħajr ma jaffettwawhom, 
partikolarment ir-Regolament (KE) 
Nru [...] dwar prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti, id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE tat-23 
ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
ta' l-ilma; ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 396/2005 
tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi 
ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u 
għalf li joriġina minn pjanti u annimali u 
jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KEE kif ukoll il-leġiżlazzjoni dwar 
l-ikel ibbażata fuq ir-regolament (KE) nru 
178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li 
tistabbilixxi l-prinċipji u l-preskrizzjonijiet 
ġenerali tal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel, li 
twaqqaf l-Awtorità Ewropea għas-
sikurezza ta' l-ikel u tistabbilixxi 
proċeduri dwar is-sikurezza ta' l-ikel. 
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Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tkopri l-qasam konċernat tal-liġi dwar l-ikel. 

Emenda 4
Premessa 3

(3) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan 
li jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq l-użu 
tal-pestiċidi u li jippromwovu l-protezzjoni 
tal-pjanti mingħajr l-użu tal-pestiċidi
għandhom jintużaw mill-Istati Membri 
sabiex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. Il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni jistgħu jiġu kkoordinati bi pjanijiet 
ta’ implimentazzjoni taħt leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti u jistgħu jintużaw 
biex jingħaqdu flimkien miri li għandhom 
jintlaħqu skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra marbuta mal-pestiċidi.

(3) Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan 
li jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tar-riskji li 
jirriżultaw mill-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u li jaffettwaw is-saħħa 
umana u l-ambjent għandhom jintużaw 
mill-Istati Membri sabiex jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Il-
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni jistgħu jiġu 
kkoordinati bi pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni taħt leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti u jistgħu jintużaw 
biex jingħaqdu flimkien miri li għandhom 
jintlaħqu skond leġiżlazzjoni Komunitarja 
oħra marbuta mal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva u tal-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandu jkun li jkompli jitnaqqas ir-
riskju.  Għalissa t-talba għall-ħarsien tal-pjanti mingħajr l-użu ta' prodotti kimiċi mhijiex 
realistika u effettiva. L-għan għandu jkun l-użu responsabbli, kemm mil-lat ekoloġiku kif ukoll 
mil-lat ekonomiku, ta' l-alternattivi kollha fil-qasam tal-ħarsien tal-pjanti, sabiex ikunu 
jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet adattati għall-post u għaċ-ċirkustanzi fil-qafas ta' agrikultura 
sostenibbli. 

Emenda 5
Premessa 6

(6) Huwa mixtieq li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi ta’ taħriġ għad-
distributuri, il-konsulenti u l-utenti 
professjonali tal-pestiċidi sabiex permezz 
tagħhom, dawk li jużaw il-pestiċidi, jew li 
biħsiebhom jużawhom, ikunu konxji bis-
sħiħ mir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent u dwar il-miżuri 
xierqa biex dawn ir-riskji jitnaqqsu kemm 
jista’ jkun. Attivitajiet ta’ taħriġ għall-
utenti professjonali jistgħu jiġu kkoordinati 

(6) Huwa mixtieq li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi ta’ taħriġ bażiku u 
avvanzat għad-distributuri, il-konsulenti u 
l-utenti professjonali tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti sabiex permezz 
tagħhom, dawk li jużaw il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, jew li biħsiebhom 
jużawhom, ikunu konxji bis-sħiħ mir-riskji 
potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent u dwar il-miżuri xierqa biex dawn 
ir-riskji jitnaqqsu kemm jista’ jkun. 
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ma’ dawk organizzati fil-qafas tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 ta' l-20 ta’ Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (EAFRD).

Attivitajiet ta’ taħriġ għall-utenti 
professjonali jistgħu jiġu kkoordinati ma’ 
dawk organizzati fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta’ 
Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD). 

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikun previsti miżuri ta' taħriġ bażiku u avvanzat għad-distributuri, għall-
konsulenti u għall-utenti professjonali tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Huwa essenzjali li 
l-utenti u d-distributuri jkunu mħarrġa sew, sabiex il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
jintużaw tajjeb u kif suppost.  

Emenda 6
Premessa 7

(7) Fid-dawl tar-riskji possibbli mill-użu 
tal-pestiċidi, il-pubbliku ġenerali għandu 
jkun infurmat aħjar dwar ir-riskji marbuta 
ma’ l-użu tal-pestiċidi permezz ta’ 
kampanji għall-ħolqien tal-kuxjenza, 
informazzjoni mgħoddija permezz ta’ 
bejjiegħa bl-imnut u miżuri xierqa oħra.

(7) Fid-dawl ta' l-użu u tar-riskji possibbli 
mill-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, il-pubbliku ġenerali għandu jkun 
infurmat aħjar dwar il-vataġġi u l-
iżvantaġġi, l-użu differenti u r-riskji, kif 
ukoll dwar l-użu responsabbli tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u l-irwol tagħhom 
fil-biedja u fil-produzzjoni ta' l-ikel.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għall-pubbliku għandha tkun objettiva u tinkludi r-riskji u l-utilità ta' l-użu 
tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll tikkontribwixxi għall-użu responsabbli ta' dawn 
il-prodotti. 

Emenda 7
Premessa 10

(10) Il-bexx mill-ajru għandu l-potenzjal li 
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq 
saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent, 
partikolarment mit-tifrix tal-bexx lil hinn 
miż-żona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jiġi pprojbit b’mod ġenerali 
bil-possibbiltà ta’ deroga fejn ikun joffri 
vantaġġi ċari u wkoll benefiċċji ambjentali 
meta mqabbel ma' metodi oħra ta' bexx, 

(10) Il-bexx mill-ajru għandu l-potenzjal li 
jikkawża impatti negattivi sinifikanti fuq 
saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent, 
partikolarment mit-tifrix tal-bexx lil hinn 
miż-żona fil-mira. Għalhekk, il-bexx mill-
ajru għandu jiġi sottomess għal proċedura 
ta' awtorizzazzjoni sabiex ikun hemm 
garanzija li dan jintuża biss fejn ikun 
joffri vantaġġi ċari u wkoll benefiċċji 
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jew fejn ma jkun hemm l-ebda alternattiva 
vijabbli.

ambjentali meta mqabbel ma' proċeduri
oħra, jew fejn ma jkun hemm l-ebda 
alternattiva vijabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-bexx mill-ajru f'ċerti sitwazzjonijiet, postijiet u kulturi (l-għoli tal-post ikkultivat, 
infestazzjonijiet, epidemiji) huwa inevitabbli bħala teknika tal-bexx. L-għan għandu jkun li 
jinħoloq regolament mhux burokratiku u prattikabbli għal dan il-metodu.  F'każijiet ta' kriżi 
huwa essenzjali li jkun hemm reazzjoni malajr.

Emenda 8
Premessa 11

(11) L-ambjent akkwatiku huwa 
partikolarment sensittiv għall-pestiċidi. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-
ilma tal-wiċċ u tal-pjan billi jittieħdu 
miżuri xierqa bħall-istabbiliment ta' strixex 
marġinali ta' protezzjoni jew it-tħawwil ta’ 
sisien tal-ħaxix mal-ġenb ta' ilmijiet fil-
wiċċ biex jitnaqqas l-esponiment ta’ 
ilmijiet għat-tifrix tal-bexx. Id-
dimensjonijiet taż-żoni marġinali ta' 
protezzjoni għandhom jiddependu 
partikolarment fuq il-karatteristiċi tal-
ħamrija, il-klima, id-daqs tal-mogħdija ta’ 
l-ilma, kif ukoll fuq karatteristiċi agrikoli 
taż-żoni kkonċernati. L-użu tal-pestiċidi
f’żoni fejn jittella' l-ilma għax-xorb, fuq 
rotot għat-trasport jew matulhom, bħal linji 
tal-ferrovija, fuq uċuħ issiġillati jew 
permeabbli ħafna jista' jwassal għal riskji 
ogħla ta' tniġġis ta' l-ambjent akkwatiku. 
Għaldaqstant, f’żoni bħal dawn, l-użu tal-
pestiċidi għandu jitnaqqas kemm jista’ 
jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

(11) L-ambjent akkwatiku huwa 
partikolarment sensittiv għall-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. Għaldaqstant, 
jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari 
biex ikun evitat it-tniġġis ta’ l-ilma tal-
wiċċ u tal-pjan billi jittieħdu miżuri xierqa 
u jsir użu korrett, bħall-istabbiliment ta' 
strixex marġinali adattati ta' protezzjoni 
jew it-tħawwil ta’ sisien tal-ħaxix mal-ġenb 
ta' ilmijiet fil-wiċċ biex jitnaqqas l-
esponiment ta’ ilmijiet għat-tifrix tal-bexx. 
Id-dimensjonijiet taż-żoni marġinali ta' 
protezzjoni għandhom jiddependu 
partikolarment fuq il-karatteristiċi tal-
ħamrija, il-klima, id-daqs tal-mogħdija ta’ 
l-ilma, kif ukoll fuq karatteristiċi agrikoli 
taż-żoni kkonċernati. L-użu tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti f’żoni fejn jittella' 
l-ilma għax-xorb, fuq rotot għat-trasport 
jew matulhom, bħal linji tal-ferrovija, fuq 
uċuħ issiġillati jew permeabbli ħafna jista' 
jwassal għal riskji ogħla ta' tniġġis ta' l-
ambjent akkwatiku.  Għaldaqstant, f’żoni 
bħal dawn, l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu jitnaqqas kemm jista’ 
jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Emenda 9
Premessa 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. (12) L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
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L-użu tal-pestiċidi jista’ jkun 
partikolarment perikoluż f’żoni sensittivi 
ħafna, bħal siti tan-Natura 2000 li huma 
protetti skond id-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 
dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar 
selvaġġi u d-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa . F’postijiet 
oħrajn bħal parkijiet pubbliċi u grawnds ta’ 
l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, ir-riskji 
mill-esponiment tal-pubbliku ġenerali 
għall-pestiċidi huwa għoli. Għaldaqstant, 
f’żoni bħal dawn, l-użu tal-pestiċidi
għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun, jew jiġi 
eliminat jekk ikun il-każ.

partikolarment perikoluż f’żoni sensittivi 
ħafna, bħal siti tan-Natura 2000 li huma 
protetti skond id-Direttiva tal-Kunsill 
79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi u d-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' 
Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa. Il-miżuri ta' konservazzjoni 
meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
ħarsien tan-natura għandhom jittieħdu 
fuq il-bażi ta' dawn id-dispożizzjonijiet.  
F’postijiet oħrajn bħal parkijiet pubbliċi u 
grawnds ta’ l-isport jew fejn jilagħbu t-tfal, 
ir-riskji mill-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti huwa għoli. Għaldaqstant, f’żoni 
bħal dawn, l-użu tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti għandu jitnaqqas kemm jista’ 
jkun, jew jiġi eliminat jekk ikun il-każ.

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni Natura 2000, li llum jirrappreżentaw aktar minn 15% tat-territorju ta' l-art tal-
Komunità, jinkludu żoni differenti li jintużaw għall-biedja jew għall-industrija tal-foresti fejn 
l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ma jmurx kontra l-għanijiet ta' konservazzjoni. 
Madankollu jaqbel li wieħed ifakkar b'mod espliċitu dwar l-istrumenti marbuta mal-ħarsien 
tan-natura. 

Emenda 10
Premessa 13

(13) L-użu tal-pestiċidi, inklużi d-
dilwizzjoni u t-taħlit tal-kimiċi u t-tindif 
tat-tagħmir għall-applikazzjoni wara l-użu, 
u r-rimi taż-żejjed li jibqa’ fit-tank, 
imballaġġ vojt u pestiċidi li ma ntużawx, 
għandhom tendenza partikolari li, b’mod 
mhux intenzjonat, jesponu lill-bnedmin u l-
ambjent għall-pestiċidi. Għaldaqstant, 
jixraq li jiġu pprovduti dispożizzjonijiet 
biex jindirizzaw dawn l-attivitajiet bħala 
komplement għall-miżuri pprovduti fl-
Artikoli 4 u 8 tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 
ta’ April 2006 dwar l-iskart, u l-Artikoli 2 

(13) L-użu mhux korrett tal-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, inklużi d-dilwizzjoni u 
t-taħlit tal-kimiċi u t-tindif tat-tagħmir 
għall-applikazzjoni wara l-użu, u r-rimi 
taż-żejjed li jibqa’ fit-tank, imballaġġ vojt 
u prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li ma 
ntużawx, għandhom tendenza partikolari li, 
b’mod mhux intenzjonat, jesponu lill-
bnedmin u l-ambjent għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Għaldaqstant, jixraq li 
jiġu pprovduti dispożizzjonijiet biex 
jindirizzaw dawn l-attivitajiet bħala 
komplement għall-miżuri pprovduti fl-
Artikoli 4 u 8 tad-Direttiva tal-Parlament 
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u 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE 
tat-12 ta’ Diċembru 1991 fuq skart
perikoluż. Dawk il-miżuri speċifiċi 
għandhom jinkludu wkoll l-utenti mhux 
professjonali minħabba li x’aktarx l-użu 
mhux tajjeb iseħħ f’dan il-grupp ta’ utenti 
minħabba n-nuqqas ta’ għarfien.

Ewropew u tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 
ta’ April 2006 dwar l-iskart, u l-Artikoli 2 
u 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE 
tat-12 ta’ Diċembru 1991 fuq skart 
perikoluż. Dawk il-miżuri speċifiċi 
għandhom jinkludu wkoll l-utenti mhux 
professjonali minħabba li x’aktarx l-użu 
mhux tajjeb iseħħ f’dan il-grupp ta’ utenti 
minħabba n-nuqqas ta’ għarfien.

Emenda 11
Premessa 19

(19) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għal eżerċizzju ta’ poteri ta’ 
implementazzjoni1 mogħtija lill-
Kummissjoni.

(19) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri 
għal eżerċizzju ta poteri ta 
implementazzjoni1 mogħtija lill-
Kummissjoni.

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23, emendat permezz tad-
deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 
11)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex it-test ikun adattat għad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 12
Artikolu 2, paragrafu 1

(1) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-pestiċidi f’għamla ta' prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru [… ] dwar it-tqegħid 
tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-
suq.

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif 
definiti fir-Regolament (KE) Nru [… ] 
dwar it-tqegħid tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri stipulati fid-Direttiva ma jikkonċernawx il-pestiċidi kollha, iżda l-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Għalhekk it-terminu "pestiċidi" użat fil-proposta tal-Kummissjoni huwa 
wieħed li jiżgwida u għandu jiġi sostiwit bit-terminu "prodotti għall-ħarsien tal-pjanti".
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Emenda 13
Artikolu 4 Titolu u Paragrafi 1 u 2

Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex 
inaqqsu r-riskji u d-dipendenza fuq il-

pestiċidi

Pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex inaqqsu 
r-riskji fl-użu tal-prodotti għall-ħarsien 

tal-pjanti 
(1) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni biex 
jistabbilixxu miri, miżuri u skedi ta’ 
implimentazzjoni għat-tnaqqis tar-riskji, 
inklużi perikli, u d-dipendenza fuq il-
pestiċidi.

(1) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
pjanijiet nazzjonali ta’ azzjoni bil-għan li 
jnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u 
ta' l-annimali u għall-ambjent li 
jirriżultaw mill-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti. Il-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali jistgħu jinkludu wkoll pjanijiet 
reġjonali, sabiex jitqiesu ċirkustanzi 
reġjonali partikulari. 

Huma u jfasslu u jirrevedu l-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq l-impatti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali tal-miżuri previsti.

Huma u jfasslu u jirrevedu l-pjanijiet 
nazzjonali ta’ azzjoni, l-Istati Membri 
għandhom iqisu kif jixraq  

- l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
tal-miżuri previsti, 

- il-ħtiġijiet ta' ħarsien effettiv tal-pjanti,
- pjanijiet ibbażati fuq dispożizzjonijiet 
Komunitarji oħra u li għandhom 
x'jaqsmu ma' l-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti, bħall-pjanijiet ta' 
azzjoni stipulati fid-Direttiva 2006/60/KE.

(2) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra.

(2) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali ta’ 
azzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra.

Il-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandhom 
jiġu riveduti għallinqas kull ħames snin  u 
kull bidla fil-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni 
għandha tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien.

Il-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni għandhom 
jiġu riveduti għallinqas kull ħames snin  u 
kull bidla fil-pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni 
għandha tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien. Il-Kummissjoni se 
twaqqaf sit ta' l-internet bil-għan li 
tinforma l-pubbliku dwar il-pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali, bidliet fihom u r-
riżultati ewlenin ta' l-implimentazzjoni 
tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

Emenda 14
Artikolu 5

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ xieraq.

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-utenti professjonali, id-distributuri u l-
konsulenti kollha jkollhom aċċess għal 
taħriġ bażiku jew taħriġ avvanzat xieraq 
dwar l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti fuq żmien twil.  
L-għarfien meħtieġ sabiex isir użu korrett 
mill-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
għandu jkun inkluż fit-taħriġ ta' l-utenti 
professjonali kollha. 

It-taħriġ għandu jiġi ddiżinjat sabiex ikun 
żgurat li jinkiseb biżżejjed għarfien dwar 
is-suġġetti elenkati fl-Anness I.

It-taħriġ bażiku jew avvanzat għandu jiġi 
ddiżinjat sabiex ikun żgurat li jinkiseb 
biżżejjed għarfien dwar is-suġġetti elenkati 
fl-Anness I.

(2) Fi żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi ta’ ċertifikazzjoni li 
jipprovdu evidenza ta’ attendenza għal 
sessjoni sħiħa tat-taħriġ li, bħala minimu, 
tkopri s-suġġetti elenkati fl-Anness I.

(2) Fi żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ evalwazzjoni. Iċ-
ċertifikati relevanti juru għarfien 
suffiċjenti dwar il-kontenut ta' l-Anness I.
Is-sistema tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
għall-għoti, għall-iskadenza u għat-
tneħħija  taċ-ċertifikati.

(3) Il-Kummissjoni tista', skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3), 
tadatta l-Anness I għall-progress tekniku u 
xjentifiku.

(3) Il-Kummissjoni tista' tibdel b'kontroll 
l-Anness I, skond il-proċedura ta' 
regolazzjoni msemmija fl-Artikolu 18(2), 
u tadattah skond il-progress tekniku u 
xjentifiku li jseħħ.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu sabiex ir-rekwiżiti bażiċi ta' din id-Direttiva jiġu 
rispettati billi joffru t-taħriġ bażiku u avvanzat meħtieġ.  Fil-każ ta' persuni li diġà għandhom 
taħriġ bażiku, sessjonijiet dwar aspetti speċifiċi jistgħu' jkunu suffiċjenti.  

Emenda 15
Artikolu 6

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li (1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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d-distributuri li jbigħu l-pestiċidi 
kklassifikati bħala tossiċi jew tossiċi 
ħafna skond id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 1999/45/KE
ikollhom għallinqas persuna waħda fl-
impjieg tagħhom li għandha ċ-ċertifikat 
imsemmi fl-Artikolu 5(2) u li għandu jkun 
preżenti u disponibbli fil-post tal-bejgħ 
biex jipprovdi tagħrif lill-klijenti rigward l-
użu tal-pestiċidi.

d-distributuri li jbigħu l-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti jkollhom għallinqas 
persuna waħda fl-impjieg tagħhom li 
għandha ċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 5(2) u li għandu jkun preżenti u 
disponibbli fil-post tal-bejgħ biex jipprovdi 
tagħrif lill-klijenti rigward l-użu tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.  Iċ-
ċertifikat ma jistax ikun eqdem minn 7 
snin.

(2) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha biex jiżguraw li l-bejgħ tal-
pestiċidi li mhumiex awtorizzati għal użu 
mhux professjonali jkunu ristretti għal 
utenti professjonali li jkollhom fil-pussess 
tagħhom iċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 5(2).
(3) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lid-distributuri li jqiegħdu fis-suq il-
pestiċidi mhux għal użu professjonali biex 
jipprovdu tagħrif ġenerali dwar ir-riskji ta’ 
l-użu tal-pestiċidi, partikolarment il-
perikli, l-esponiment, il-ħżin tajjeb, it-
tqandil u l-applikazzjoni, kif ukoll ir-rimi.

(3) L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lid-distributuri li l-bejjiegħa tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti biex jipprovdu 
tagħrif ġenerali dwar l-użu korret tal-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
partikolarment dwar ir-riskji possibbli, l-
esponiment, il-ħżin tajjeb, it-trattament u l-
applikazzjoni, kif ukoll ir-rimi. Dan 
japplika wkoll għall-bejgħ mill-internet.
Jekk ix-xerrej ikollu ċertifikat 
b'konformità ma' l-artikolu 5(2), il-
preżentazzjoni ta' dan iċ-ċertifikat hija 
biżżejjed sabiex ikun jista' jakkwista l-
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Il-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien erba’ 
snin mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Il-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu stabbiliti fi żmien erba’ 
snin mid-data msemmija fl-Artikolu 20(1).

Ġustifikazzjoni

Id-distributuri li jbiegħu l-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jieħdu prekawzjonijiet 
suffiċjenti sabiex il-klijenti jkunu infurmati dwar l-użu korrett, ir-riskji possibbli, il-
kundizzjonijiet adattati għall-ħżin, it-trattament u l-applikazzjoni, kif ukoll ir-rimi ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. 

Emenda 16
Artikolu 7
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L-Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jiffaċilitaw programmi ta’ għarfien u d-
disponibbilità tat-tagħrif marbut mal-
pestiċidi lill-pubbliku ġenerali, 
partikolarment fir-rigward ta' l-effetti 
tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent u 
alternattivi li mhumiex kimiċi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jiffaċilitaw programmi ta’ tagħrif u d-
disponibbilità tat-tagħrif marbut ma' l-
applikazzjoni responsabbli ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti lill-pubbliku 
ġenerali, partikolarment fir-rigward ta' l-
irwol tagħhom fil-biedja u fil-produzzjoni 
ta' l-ikel, l-użu u r-iskji, kif ukoll l-effetti 
possibbli tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent 
u alternattivi li mhumiex kimiċi.

Ġustifikazzjoni

Programmi ta' informazzjoni għandhom ikunu objettivi u jikkonċernaw il-vantaġġi u l-
iżvantaġġi marbuta ma' l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Emenda 17
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2 a (ġdid)

L-intervall bejn l-ispezzjonijiet għand 
jkun għall-inqas ta' erba' snin.

Emenda 18
Artikolu 8, paragrafu 5

(5) Il-Kummissjoni tista', skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3), 
tadatta l-Anness II skond il-progress 
tekniku u xjentifiku li jseħħ.

(5) Il-Kummissjoni tista' tibdel b'kontroll 
l-Anness II, skond il-proċedura ta' 
regolazzjoni msemmija fl-Artikolu 18(2), 
u tadattah skond il-progress tekniku u 
xjentifiku li jseħħ.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex it-test ikun adattat għad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 19
Artikolu 9

(1) L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu l-bexx mill-ajru soġġett għall-
paragrafi 2-6.

(1) L-Istati Membri għandhom jirregolaw 
il-bexx mill-ajru ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti. 
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(2) L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu u jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku tagħrif dwar l-uċuħ tar-raba', iż-
żoni u r-rekwiżiti partikolari għall-
applikazzjoni fejn, b’deroga mill-
paragrafu 1, jista' jiġi awtorizzat il-bexx 
mill-ajru. 

Huma għandhom jiddefinixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku tagħrif dwar l-
uċuħ tar-raba', iż-żoni u r-rekwiżiti 
partikolari għall-applikazzjoni fejn jista' 
jiġi awtorizzat il-bexx mill-ajru. 

F'dan il-kuntest, huma jistabbilixxu mill-
inqas dawn il-kriterji:

(3) L-Istati Membri għandhom 
jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti 
għall-għoti tad-derogi u għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bihom 
minnufih.
(4) Id-derogi jistgħu jingħataw biss meta 
jkunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ma għandux ikun hemm alternattivi 
vijabbli oħrajn, jew għandu jkun hemm 
vantaġġi ċari f’termini ta’ impatti mnaqqsa 
fuq is-saħħa u l-ambjent meta mqabbel ma’ 
l-applikazzjoni tal-pestiċidi mill-art.

(a) ma għandux ikun hemm alternattivi 
vijabbli oħrajn, jew għandu jkun hemm 
vantaġġi f’termini ta’ impatti mnaqqsa fuq 
is-saħħa u l-ambjent meta mqabbel ma’ l-
applikazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti mill-art.

(b) il-pestiċidi użati għandhom ikunu 
awtorizzati espliċitament għall-bexx mill-
ajru;

(b) għandhom jintużaw biss prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti li mhumiex 
ipprojbiti għall-bexx mill-ajru. Effetti 
potenzjali ta' l-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent kif ukoll id-
disponibilità ta' alternattivi prattikabbli 
għandhom jiġu kkunsidrati.

(c) l-operatur li jbexxex mill-ajru għandu 
jkollu ċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 5(2).

(c) l-operatur li jbexxex mill-ajru għandu 
jkollu ċ-ċertifikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5(2).

(c a) Il-ħelikopters li jintużaw għandhom 
ikunu attrezzati bi spray manifolds li 
jkollhom injection jets biex jiġi evitat it-
tifrix.  

L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika l-
miżuri meħtieġa għat-twissija tar-
residenti, u persuni fil-qrib u għall-
protezzjoni ta’ l-ambjent fil-viċinat taż-
żona mbexxa.

(2) Utenti professjonali li jixtiequ 
japplikaw l-pestiċidi permezz tal-bexx 
mill-ajru għandhom iressqu talba lill-
awtorità kompetenti akkumpanjata minn 
informazzjoni li tagħti prova li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
huma sodisfatti.
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(5) Utent professjonali li jixtieq japplika l-
pestiċidi permezz tal-bexx mill-ajru 
għandu jressaq talba lill-awtorità 
kompetenti akkumpanjata minn data ta’ 
appoġġ li turi li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4 huma 
sodisfatti. 

L-awtorizzazzjoni għandha tispeċifika l-
miżuri meħtieġa għat-twissija tar-residenti 
u persuni fil-qrib u għall-protezzjoni ta’ l-
ambjent fil-viċinat taż-żona mbexxa.

(6) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżżommu reġistru tad-derogi mogħtija.

(3) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżżommu reġistru dwar l-applikazzjoni tal-
pestċidi mill-ajru.

Ġustifikazzjoni

Il-bexx mill-ajru f'ċerti sitwazzjonijiet, postijiet u koltivazzjonijiet (l-għoli tal-post ikkultivat, 
infestazzjonijiet, epidemiji) huwa inevitabbli bħala teknika tal-bexx. L-iskop għandu jkun li 
jiġu introdotti regolamenti għall-bexx mill-ajru mingħajr ħafna burokrazija u li jkunu prattiċi 
għall-amministrazzjoni, Proprju f'sitwazzjonijiet ta' kriżi huwa neċessarju li tittieħed azzjoni 
malajr kontra xi infestazzjoni serja.

Emenda 20
Artikolu 10

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jintużaw pestiċidi qrib l-ilmijiet, 
tingħata preferenza lil:

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jintużaw prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti qrib l-ilmijiet, tingħata preferenza 
lil:

(a) prodotti li mhumex perikolużi għall-
ambjent akkwatiku

(a) l-aħjar għażla ta' prodotti li 
m'għandhomx impatt negattiv fuq l-
ambjent akkwatiku 

(b) l-iktar metodi ta’ applikazzjoni 
effiċjenti, inkluż l-użu ta’ tagħmir għall-
applikazzjoni b’tifrix minimu (low-drift).

(b) l-iktar metodi ta’ applikazzjoni 
effiċjenti, inkluż l-użu ta’ tagħmir għall-
applikazzjoni b’tifrix minimu (low-drift).

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti żoni bafer xierqa, fejn il-
pestiċidi ma għandhomx jintużaw jew 
jinħażnu, fuq għelieqi ma’ ġenb 
mogħdijiet ta’ l-ilma, u partikolarment biex 
jiġu mħarsa żoni fejn jittella’ ilma għax-
xorb stabbiliti skond l-Artikolu 7(3) tad-
Direttiva 2000/60/KE. Id-dimensjonijiet 
taż-żoni bafer għandhom jiġu definiti 
bħala funzjoni tar-riskji ta’ tniġġis u l-
karatteristiċi agrikoli taż-żona 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
permezz ta' miżuri xierqa, il-pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali jinkludu miżuri għall-
ħarsien ta' mogħdijiet ta’ l-ilma, u 
partikolarment biex jiġu mħarsa żoni fejn 
jittella’ ilma għax-xorb stabbiliti skond l-
Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE.
Għal dan il-għan għandhom jiġu 
kkunsidrati r-riskji ta' tniġġis li joħloq it-
tifrix jew skular ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti, kif ukoll il-karatteristiċi taz-
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kkonċernata. zona konċernata.
(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw it-
tifrix bl-arja tal-pestiċidi, għallinqas 
f'għelejjel vertikali, inklużi msaġar tas-
siġar tal-frott, dwieli, u ħops direttament 
ma’ ġenb mogħdija ta’ l-ilma.

(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jittieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw it-
tifrix bl-arja tal-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti, għallinqas f'għelejjel vertikali, 
inklużi msaġar tas-siġar tal-frott, dwieli, u 
ħops direttament ma’ ġenb mogħdija ta’ l-
ilma.

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-applikazzjoni tal-pestiċidi titnaqqas 
kemm jista' jkun jew tiġi eliminata skond
kif ikun xieraq, fuq jew mal-ġenb ta’ 
toroq, linji tal-ferrovija, uċuħ permeabbli 
ħafna jew infrastruttura oħra qrib ta’ 
ilmijiet fil-wiċċ jew tal-pjan, jew fuq uċuħ 
issiġillati b'riskju għoli ta’ skular ġo l-
ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-dranaġġ.

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
permezz ta' miżuri, ir-riskju ta' skular ġo 
l-ilma tal-wiċċ jew is-sistemi tad-dranaġġ 
jitnaqqas kemm jista' jkun jew jiġi 
eliminat għal kollox meta jiġu applikati 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fuq jew 
mal-ġenb ta’ toroq, linji tal-ferrovija, uċuħ 
permeabbli ħafna jew infrastruttura oħra 
qrib ta’ ilmijiet fil-wiċċ jew tal-pjan, jew 
fuq uċuħ issiġillati

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar l-ilma tipprovdi għal regolamenti fundamentali u miżuri għall-
protezzjoni ta' l-ambjent akkwatiku. Fl-implimentazzjoni tad-direttiva qafas dwar l-ilma, 
madankollu, għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti. Għaldaqstant, il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għandhom jirregolaw b'mod mill-iktar 
ċar, dak li għandu jitqies fl-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, anki fir-rigward ta' l-
applikazzjoni, id-distanzi (zoni bafer) u l-pożizzjoni ta' mogħdijiet ta' l-ilma u zoni ta' l-ima 
protetti.

Emenda 21
Artikolu 11 paragrafu 2

Il-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni 
msemmija fil-punt (b) tista' tkun ibbażata
fuq ir-riżultati ta' l-evalwazzjonijiet tar-
riskju rilevanti.

Il-miżuri skond il-punti (a) u (b) huma 
bbażati fuq ir-riżultati ta' l-evalwazzjonijiet 
tar-riskju rilevanti.

Emenda 22
Artikolu 13

Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara

Prattika professjonali tajba fil-ħarsien tal-
pjanti u l-ġestjoni integrata ta' l-
organiżmi ta' ħsara

L-Istati Membri għandhom jieħdu l- (1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu 
biedja b’użu baxx tal-pestiċidi, inkluża l-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
u biex jiżguraw li l-utenti professjonali 
tal-pestiċidi jibdew jagħmlu użu mill-
miżuri kollha disponibbli għall-ħarsien ta' 
l-uċuħ tar-raba' li jiffavorixxu aktar l-
ambjent u jagħtu prijorità lil alternattivi 
b’riskju baxx kulfejn possibbli, u f'kull 
każ ieħor lill-prodotti bl-inqas impatt fuq 
saħħet il-bniedem u l-ambjent fost dawk 
disponibbli għall-istess organiżmu ta’ 
ħsara.

l-utenti professjonali japplikaw il-kriterji 
ġenerali li huma inklużi fl-Anness III 
għal prattika speċjalizzata tajba.

(2) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu jew jappoġġaw l-
istabbiliment tal-kundizzjonijiet kollha 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.

(2) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa biex jippromwovu proċeduri  
b'użu mill-inqas ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti u tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara.

(3) Partikolarment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-bdiewa jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom, sistemi, 
inklużi taħriġ skond l-Artikolu 5, u 
għodod għall-monitoraġġ ta’ organiżmi 
ta’ ħsara u t-teħid tad-deċiżjonijiet, kif 
ukoll servizzi ta' konsulenza dwar il-
ġestjoni integrata ta' organiżmi ta’ ħsara.

(3) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu jew jappoġġaw il-ħolqien ta' 
tal-kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara.

(4) Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 2 u 
3, u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara 
humiex fis-seħħ.

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kriterji ġenerali deskritti fl-Anness IV 
ikunu jistgħu jintużaw għall-approċċ tal-
ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara.

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, sa l-1 ta’ Jannar 2014, l-utenti 
professjonali kollha tal-pestiċidi 
jimplimentaw l-istandards ġenerali għall-
Ġestjoni Integrata ta’ Organiżmi ta’ 
Ħsara.

(5) Tidbil fl-Annessi III u IV għandhom, 
skond il-proċeduri ta' regolazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 18(2), isiru 
b'kontroll.

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-inċentivi neċessarji kollha
biex iħeġġu lill-bdiewa jimplimentaw 
standards ta’ Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara speċifiċi skond il-wiċċ 
tar-raba’.

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-inċentivi xierqa biex iħeġġu 
lill-utenti professjonali jimplimentaw 
direttivi speċifiċi skond il-wiċċ tar-raba' 
jew is-settur għall-Ġestjoni Integrata ta' 
Organiżmi ta' Ħsara, li jirrispettaw il-
kriterji ġenerali msemmija fl-Anness IV.
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Direttivi bħal dawn jistgħu jitfasslu wkoll 
minn organizzazzjonijiet ta' l-utenti 
professjonali. L-Istati Membri, fil-
pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, 
jikkunsidraw direttivi xierqa skond l-
Artikolu 4.  

(7) L-istandards ġenerali għall-Ġestjoni 
Integrata ta’ Organiżmi ta’ Ħsara 
msemmija fil-paragrafu 5 għandhom jiġu 
żviluppati skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (KE) 
Nru […].

(7) Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 
4, u partikolarment, jekk il-kundizzjonijiet 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara
humiex fis-seħħ.

(8) L-istandards speċifiċi għall-wiċċ tar-
raba’ għal Ġestjoni Integrata ta’ 
Organiżmi ta’ Ħsara msemmija fil-
paragrafu 6 għandhom jiġu żviluppati 
skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva 98/34/KE.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kriterji uniformi ma' l-UE kollha jservu għal prattika professjonali tajba għall-
ħarsien tal-pjanti u għall-Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' Ħsara. Il-kriterji 
korrispondenti huma konkretizzati aktar fl-Annessi III u IV sabiex l-implimentazzjoni fil-livell 
ta' Stati Membri tkun iffaċilitata. Adattamenti għas-sitwazzjoni attwali tax-xienza u t-
teknoloġija għandhom isiru skond il-ħtiġijiet tad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni ġdida skond 
il-proċedura komitoloġika.

Emenda 23
Artikolu 14, paragrafu 1

(1) Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 18(3), 
tiżviluppa indikaturi tar-riskju armonizzati. 
Sakemm jiġu adottati dawk l-indikaturi, l-
Istati Membri jistgħu jkomplu jużaw 
indikaturi nazzjonali eżistenti jew jadottaw 
indikaturi xierqa oħra.

(1) Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura ta' regolazzjoni b'kontroll 
msemmija fl-Artikolu 18(2), tiżviluppa 
indikaturi tar-riskju armonizzati. Sakemm 
jiġu adottati dawk l-indikaturi, l-Istati 
Membri jistgħu jkomplu jużaw indikaturi 
nazzjonali eżistenti jew jadottaw indikaturi 
xierqa oħra.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex it-test ikun adattat għad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 24
Artikolu 15

Il-Kummissjoni għandha tressaq 
regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, 
akkumpanjat fejn xieraq minn proposti 
għal emendi.

Il-Kummissjoni għandha tressaq 
regolarment, iżda għallinqas kull ħames 
snin, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-progress fl-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, 
akkumpanjat fejn xieraq minn proposti 
għal emendi.

Ġustifikazzjoni

Rapport uniformi huwa utli biex juri t-tendenzi li jkun hemm. 

Emenda 25
Artikolu 18 paragrafi 2 u 3

(2) Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
bil-qies tad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4)
u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li 
jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.

(3) Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
bil-qies tad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.
Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' 
tliet xhur

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex it-test ikun adattat għad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni 
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 26
Anness 1 titolu u introduzzjoni
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Programmi ta' taħriġ. Programm ta' taħriġ bażiku u professjonali
Il-programmi ta' taħriġ għandhom jiġu 
ddiżinjati sabiex jiżguraw li jkun akkwistat 
biżżejjed tagħrif dwar is-suġġetti li ġejjin:

Il-programmi ta' taħriġ bażiku u 
professjonali għandhom jiġu ddiżinjati 
sabiex jiżguraw li jkun akkwistat biżżejjed 
tagħrif dwar is-suġġetti li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tadatta l-Anness I mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 5 (ara l-emenda għall-Artikolu 5).

Emenda 27
Anness II a (ġdid)

Anness IIa
Kriterji għall-prattika professjonali tajba 
fil-ħarsien tal-pjanti
(1) Miżuri preventivi
- Is-sistemi tal-biedja, it-tip ta' l-uċuħ tar-
raba', ir-rotazzjoni tal-koltivazzjoni u l-
ħdim ta' l-art kif ukoll iż-żmien taż-żrigħ 
u t-taħwil għandhom jiġu stabbiliti skond 
il-post u s-sitwazzjoni, b'mod li ma tiġix 
ffavorita l-infestazzjoni.
- preferibbilment għandhom jintgħażlu 
speċji li jkollhom fatturi tolleranti jew 
reżistenti għal organiżmi importanti ta' 
ħsara, li huma karatteristiċi tal-post.
(2) Evalwazzjoni ta' l-infestazzjoni
- Għad-deċiżjonijiet dwar il-miżuri xierqa 
għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jiġu 
kkunsidrati l-proposti tal-konsulenti.
- Il-pjanti, il-kwantitajiet ta' pjanti u l-
prodotti mill-pjanti għandhom jiġu 
osservati fir-rigward ta' l-iżvilupp 
tagħhom u s-sitwazzjoni tas-saħħa 
tagħhom. L-infestazzjoni minn organiżmi 
ta' ħsara għandha tiġi evalwata skond il-
bżonn ta' miżura għall-ħarsien tal-pjanti.
(3) Applikazzjoni ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti 
- Sakemm ma' jeżistux miżuri oħra 
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prattikabbli għall-ħarsien tal-pjanti, 
għandu jkun hemm il-possibilità ta' 
applikazzjoni ta' prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti.  
- Għandhom jintużaw prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti li jkunu xierqa u 
awtorizzati għall-kamp ta' applikazzjoni 
relattiv skond l-istruzzjonijiet għall-użu 
tagħhom.
- Fil-produzzjoni ta' likwidi ta' trattament 
għandhom ikunu rispettati miżuri speċjali 
ta' prekawzjoni għall-protezzjoni ta' l-
utent, ta' terzi persuni u ta' l-ekonomija 
tan-natura. 
- L-utent professjonali għandu jkollu 
ċertifikazzjoni skond l-Artikolu 5. 
- Għandu jintuża tagħmir għall-ħarsien 
tal-pjanti li jkun xieraq u li jiffunzjona 
b'mod sikur, li jkun ġie spezzjonat skond 
l-Artikolu 8. 
- it-tifrix tal-bexx għandu jiġi evitat fuq 
skala kbira.
- Reżidwi u likwidi ta' tindif għandhom 
jintużaw f'sustanza dilwita xierqa fuq iż-
zona fejn għandhom jiġu applikati. 
Skular tal-likwidu fis-sistemi ta' l-ilma u 
tad-dranaġġ imur kontra l-prattika 
professjonali tajba.

Ġustifikazzjoni

Fl-Anness II a (ġdid) il-kriterji ġenerali ġħall-prattika professjonali tajba għandhom jiġu 
deskritti għall-użu ta' utenti professjonali b'relazzjoni ma' l-Artikolu 13 (ara l-emenda għall-
Artikolu 13).

Emenda 28
Anness II b (ġdid)

Anness IIb
Kriterji ġenerali għall-ġestjoni integrata 
ta' organiżmi ta' ħsara
(1) Il-miżuri preventivi għall-ħarsien 
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minn organiżmi ta' ħsara jinkludu:
- rotazzjoni xierqa tal-biedja;
- użu ta' tekniki adattati tal-biedja u ta' 
proċeduri agrikoli (pereżempju, fl-oqsma 
tal-preparazzjoni tas-sodda għaż-żrigħ, il-
mument taż-żrigħ u d-densità taż-żrigħ, il-
miżrugħ, ħdim ta' l-art bil-ħsieb tal-
konservazzjoni u żrigħ dirett, miżuri ta' 
iġjene u żbir);  
- koltivazzjoni ta' speċji 
reżistenti/tolleranti u użu ta' stokk ta' 
żerriegħa u pjanti ċertifikati;
- fertilizzazzjoni bbilanċjata, 
riġenerazzjoni ta' l-art u tisqija u tbexxix 
bl-ilma skond prattika professjonali tajba;
- prevenzjoni mit-tixrid ta' organiżmi ta'
ħsara minn tagħmir agrikolu 
(pereżempju, permezz ta' tindif regolari);
- protezzjoni u promozzjoni ta' organiżmi 
utli rilevanti, pereżempju permezz ta' 
miżuri adattati għall-ħarsien tal-pjanti 
jew bl-użu ta' l-infrastruttura ekoloġika 
fuq jew lilhinn miz-zoni agrikoli.
(2) Is-sorveljanza tal-koltivazzjoni 
għandha, dejjem fejn possibbli, tiġi 
applikata skond metodi u proċeduri 
adegwati. Dawn jinkludu sistemi ta' 
pronjosi, ta' twissija u ta' dijanjosi 
prattikabbli u bbażati fuq ix-xjenza kif 
ukoll użu ta' konsulenza professjonali.
(3) Fuq il-bażi tas-sorveljanza tal-
koltivazzjoni, l-utent professjonali għandu 
jiddeċiedi jekk għandhomx jiġu applikati 
miżuri għall-ħarsien tal-pjanti u meta 
għandhom jiġu applikati. Għal dan il-
għan, fejn ikunu disponibbli u 
prattikabbli, limiti tal-ħsara b'bażi 
xjentifika, għandhom ikunu elementi 
importanti fit-teħid ta' deċiżjoni. Dawn il-
limiti tal-ħsara fuq bażi reġjonali 
għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma jiġi 
applikat il-prodott għall-ħarsien tal-
pjanti.
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(4) Proċeduri bijoloġiċi, fiżiċi u mhux 
kimiċi u oħrajn għandhom jiġu ppreferuti 
minn prodotti kimiċi għall-ħarsien tal-
pjanti, jekk ikun mistenni minnhom li 
kapaċi jikkumbattu l-ħsara b'mod 
soddisfaċenti u jekk ikunu kkunsidrati l-
effeti ekonomiċi.
(5) Il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti 
applikat għandu jkun kemm jista' jkun 
speċifiku għall-organiżmu kkonċernat u 
għandu jkollu l-inqas effetti kollaterali 
fuq l-utent, l-organiżmi li mhumiex 
ikkonċernati u l-ambjent.
(6) L-utent professjonali għandu 
jirrispetta, fl-użu ta' prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u ta' intervenzjonijiet 
oħra, il-kwantità neċessarja, pereżempju, 
permezz ta' doża jew applikazzjoni 
mnaqqsa jew trattament parzjali ta' l-art.   
Għal dan il-għan għandu jiġi kkunsidrat 
il-fatt li s-suċċess mixtieq fil-ġlieda jkun 
intlaħaq u li l-iżvilupp tar-reżistenza fl-
organiżmi kkonċernati ma jissaħħaħx.
(7) Meta r-riskji għall-iżvilupp tar-
reżistenza għall-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti jkunu magħrufa u 
konsegwentement isir neċessarju li l-
applikazzjoni tagħhom tkun aktar 
frekwenti jew b'intensità akbar, 
għandhom jiġu applikati l-istrateġiji 
eżistenti biex tiġi evitata r-reżistenza, bil-
ħsieb li tinżamm l-effikaċja tal-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti.  Dan jinkludi 
b'mod partikolari bidla fis-sustanza attiva 
permezz ta' sustanzi attivi li għandhom 
effetti differenti.
(8) L-utent professjonali għandu jeżamina 
s-suċċess tal-miżuri li jkun ħa fuq il-bażi 
tad-dokumentazzjoni ta' l-użu ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u s-sorveljanza 
tal-koltivazzjoni.
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Ġustifikazzjoni

Fl-Anness II b (ġdid) għandhom jiġu deskritti l-kriterji għall-approċċ tal-ġestjoni integrata ta' 
l-organiżmi ta' ħsara b'relazzjoni ma' l-Artikolu 13(4) (ara l-emenda għall-Artikolu 13).
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Bl-adozzjoni tas-6 programm ta' azzjoni dwar l-ambjent, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
irrikonoxxew li l-effetti ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent għandhom jitnaqqsu. Huma jenfasizzaw il-bżonn ta' użu tal-pestiċidi li jkun 
favorevoli għall-ambjent u jitolbu għal approċċ fuq żewġ linji:
- implimentazzjoni sħiħa u reviżjoni xierqa tal-qafas legali eżistenti,
- żvilupp ta' strateġija tematika għall-applikazzjoni sostenibbli tal-pestiċidi.

Fil-komunikazzjoni tagħha "Strateġija tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi" 
(COM(2006)372), il-Kummissjoni tispjega l-miżuri differenti li bihom l-istrateġija għandha 
tiġi implimentata. Il-proposta għal direttiva li qed tiġi ppreżentata hawnhekk għandha 
tikkontribwixxi għall-istrateġija tematika fir-rigward tal-ħolqien ta' qafas ta' azzjoni għall-użu 
sostenibbli ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Kamp ta' applikazzjoni

Ir-rapporteur hija tal-fehma li t-titolu tal-proposta għal direttiva jista' jinftiehem ħażin. Kif 
tammetti l-Kummissjoni stess, il-proposta għal direttiva tittratta dwar ir-regolazzjoni ta' grupp 
speċjali ta' pestiċidi: dawk il-pestiċidi tat-tip ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Għalhekk fit-
test kollu l-kunċett "pestiċidi" għandu jiġi sostitwit minn "prodotti għall-ħarsien tal-pjanti". 
Dan għandu jiġi ċċarat espressament fit-test kollu tad-direttiva. Aktar twessigħ tal-kamp ta' 
applikazzjoni aktar 'il quddiem, b'daqshekk, mhuwiex eskluż, iżda dan għandu jsir 
b'konsultazzjoni mal-Parlament. 

Skop

Skond id-dispożizzjonijiet tas-sitt programm ta' azzjoni dwar l-ambjent u l-istrateġija tematika 
għall-applikazzjoni sostenibbli tal-pestċidi, il-punt prinċipali, skond ir-rapporteur, fil-qafas 
tad-direttiva, huwa li jitnaqqsu r-riskji u l-effetti ta' l-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.  Miżuri korrispondenti madankollu għandhom ikunu 
proporzjonati. Għaldaqstant, anki l-vantaġġi li jistgħu jkunu marbuta ma' l-użu ta' prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti għandhom jitqiesu, pereżempju, fir-rigward tal-kwalità tal-produzzjoni 
u l-isforzi biex tintlaħaq l-akbar produzzjoni.

Pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali  

Ir-rapporteur taqbel ma' l-idea tal-Kummissjoni li prinċipalment huwa kompitu ta' l-Istati 
Membri li jikkontribwixxu, fil-qafas tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali, għat-tnaqqis fir-riskji 
ta' l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. B'kekk biss jistgħu jiġu rispettati b'mod xieraq il-
kundizzjonijiet u l-karatteristiċi differenti fil-livell lokali.

Għarfien speċjalizzat u informazzjoni
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Skond il-fehma tar-rapporteur, utenti professjonali, bejjiegħa u konsulenti għandhom itejbu l-
konoxxenzi tagħhom dwar l-applikazzjoni professjonali ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
permezz ta' miżuri ta' taħriġ bażiku u professjonali. Il-pubbliku għandu jkun infurmat b'mod 
xieraq permezz ta' programmi dwar il-possibilitajiet li jeżistu għall-applikazzjoni 
professjonali tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Regolamenti tekniċi

It-tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi għandu jiġi spezzjonat perjodikament b'mod 
regolari. Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-bexx mill-ajru għandu jkun regolat mill-Istati Membri 
permezz ta' rekwiżiti stabbiliti sew. 

Ambjent akkwatiku

Id-direttiva qafas dwar l-ilma tipprovdi għal regolamenti fundamentali u miżuri għall-
protezzjoni ta' l-ambjent akkwatiku. Fl-implimentazzjoni tad-direttiva qafas dwar l-ilma, 
madankollu, għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti. Għaldaqstant, il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għandhom jirregolaw b'mod mill-iktar 
ċar, dak li għandu jitqies fl-użu ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, anki fir-rigward ta' ta' l-
applikazzjoni, id-distanzi (zoni bafer) u l-pożizzjoni ta' mogħdijiet ta' l-ilma u zoni ta' l-ima 
protetti. 

Prattika professjonali tajba fil-ħarsien tal-pjanti u l-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' 
ħsara

Skond l-opinjoni tar-rapporteur fil-futur se jkun hemm il-ħtieġa li l-ħarsien tal-pjanti jiġi 
żviluppat aktar b'mod aktar ikffukat. Għalhekk 'il quddiem se jkun hemm bżonn ta' żewġ 
livelli: Il-prattika professjonali u l-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara  Il-kriterji 
stabbiliti fl-Annessi III u IV jiddeskrivu l-qafas li jiġbor fih il-prattika professjonali fil-ħarsien 
tal-pjanti u l-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara 
Il-prattika professjonali tajba fil-ħarsien tal-pjanti għandha tistipula r-rekwiżiti bażiċi li kull 
min jimplimenta miżuri għall-ħarsien tal-pjanti għandu jirrispetta.
Fir-rispett tal-kundizzjonijiet reġjonali (pereżempju, il-biedja, il-kundizzjonijiet klimatiċi u l-
ekonomija tan-natura), l-Istati Membri jew l-assoċjazzjonijiet professjonali għandhom 
jifformulaw, fuq il-bażi tal-kriterji deskritti fl-Anness IV għall-ġestjoni integrata ta' l-
organiżmi ta' ħsara, direttivi speċifiċi għall-kultivazzjoni jew għas-settur ikkonċernat għall-
ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara. Il-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara hija l-
approċċ tal-ħarsien tal-pjanti fl-Unjoni Ewropea u permezz ta' dan, il-mutur ta' l-innovazzjoni 
għall-ħarsien tal-pjanti. Il-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara tista' tinkludi wkoll 
miżuri li lesti jilqgħu riskji ekonomiċi akbar, biex ikun hemm spejjeż aktar baxxi fl-użu ta' 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u biex jitnaqqsu r-riskji bl-użu tagħhom. L-applikazzjoni ta' 
din id-direttiva hija volontarja u tista' tiġi promossa permezz ta' inċentivi oħra.
B'mod regolari għandu jiġi eżaminat kemm il-kriterji ġenerali għall-prattika professjonali 
tajba fil-ħarsien tal-pjanti u l-kriterji ġenerali għall-ġestjoni integrata ta' l-organiżmi ta' ħsara 
għandhom jiġu adattati għas-sitwazzjoni attwali tax-xjenza u t-teknika u l-iżvilupp ġenerali. 
L-adattamenti relattivi għandhom isiru fi ħdan il-proċedura tal-komitoloġija. Ir-rapporti mill-
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Istati Membri għandhom iservu ta' bażi importanti għal diskussjoni dwar l-annessi.
Bl-approċċ f'żewġ livelli huwa ggarantit li dejjem tkun teżisti l-possibilità li jsiru aktar sforzi 
favur l-ambjent u jekk ikun meħtieġ jittieħdu miżuri biex ipattu għalh. Mill-banda l-oħra, il-
prattika professjonali tajba toffri inċentiv biex il-ħidma ssegwi l-eżempju tal-ġestjoni integrata 
ta' l-organiżmi ta' ħsara 


